
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1571 

 

08.10.2015                                                       м. Київ                                             Протокол № 32 

 

Про заяву ТОВ «КОМУНІКАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО 

«СУМА ТЕХНОЛОГІЙ», м. Харків, 

щодо переоформлення ліцензії  

на мовлення (НР № 00570-м від 20.12.2013) 

(ефірне, позивні: «Радіо Блік») 

 

До Національної ради 21.08.2015 надійшла заява ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМУНІКАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО 

«СУМА ТЕХНОЛОГІЙ», м. Харків (місцезнаходження: пл. Повстання, 7/8,      

м. Харків, 61001, директор Андрій Миколайович Соломаха), про 

переоформлення ліцензії на мовлення НР № 00570-м від 20.12.2013 (ефірне 

місцеве радіомовлення з використанням 7 радіочастот, обсяг мовлення – по 24 

години на добу) у зв’язку зі зміною власників, керівника, складу редакційної 

ради, місцезнаходження ТРО, програмної концепції мовлення та 

місцезнаходження передавача у м. Кременчуці на частоті 102,5 МГц. 

24 липня 2013 року рішенням № 1493 Національна рада затвердила 

конкурсні умови, а рішенням № 1494 оголосила конкурс на отримання ліцензії 

на мовлення з використанням вільних телерадіоканалів. 

Конкурсні умови на отримання ліцензії на вільних телерадіоканалах 

мовлення включали зокрема і вимоги до програмної концепції: 

– рекомендовано розміщення дитячих передач; 

– здійснювати мовлення без ретрансляції програм інших мовників, 

використання логотипів/позивних інших мовників. 

Відповідно до розділу 3 глави ІІІ Плану розвитку національного 

телерадіоінформаційного простору, затвердженого рішенням Національної 

ради України з питань телебачення і радіомовлення від  01 грудня 2010 року  

№ 1684, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20 грудня 2010 року за 

№ 1294/18589 (у редакції рішення Національної ради від 18.02.2015 № 212,  

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 квітня 2015 року за                            

№ 441/26886), для реалізації завдань Національна рада України з питань 

телебачення і радіомовлення планує та контролює змістовне наповнення і 

співвідношення форматів мовлення у кожному з територіальних сегментів 

телерадіоінформаційного простору. З метою забезпечення збалансованим 

різноформатним мовленням кожного з територіальних сегментів 

телерадіоінформаційного простору Національна рада України з питань 

телебачення і радіомовлення контролює під час ліцензування 

телерадіокомпаній присутність у кожному регіоні мовлення з наповненням 



різного тематичного і жанрового спрямування. Принцип дотримання 

збалансованості різноформатного мовлення та наявність знижок, 

застосованих при нарахуванні ліцензійного збору, враховуються під час 

розгляду Національною радою питання щодо можливості і доцільності 

внесення змін до програмних концепцій телерадіокомпаній у разі 

надходження від них відповідних заяв. 

Відповідно до пункту 2 цього ж розділу і глави Плану розвитку, для 

забезпечення засобами телерадіомовлення культурних та інформаційних потреб 

громадян Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 

враховує наявність у кожному з територіальних сегментів 

телерадіоінформаційного простору якісного змістовного наповнення та 

різноманітних форматів мовлення. 

Подана ТОВ «КОМУНІКАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «СУМА ТЕХНОЛОГІЙ», 

м. Харків, до Національної ради програмна концепція мовлення відрізняється 

від програмної концепції, яку було затверджено за результатами конкурсу. 

Зокрема вилучено дитячі передачі, передбачені конкурсними умовами, 

змінився формат мовлення з інформаційно-музичного на розважально-

інформаційний. 

Пунктом 4 статті 12 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» 

визначено, що половина складу спеціального наглядового органу (редакційної 

ради тощо) суб’єкта господарювання має призначатись власниками 

телерадіоорганізації, а половина обирається творчим колективом 

телерадіоорганізації. Відповідно до поданих заявних документів ТОВ 

«КОМУНІКАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «СУМА ТЕХНОЛОГІЙ», м. Харків, склад 

редакційної ради ліцензіата затверджений наступним чином: одна особа – від 

власника та ще одна особа (якою є директор товариства, призначений на цю 

посаду власником) – від творчого колективу компанії, що фактично 

унеможливлює об’єктивну та неупереджену діяльність компанії. 

Розглянувши заяву ТОВ «КОМУНІКАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «СУМА 

ТЕХНОЛОГІЙ», м. Харків, щодо переоформлення ліцензії на мовлення НР  

№ 00570-м від 20.12.2013, керуючись статтями 12, 28, 31, 35 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення», статтями 17, 18, 24 Закону України «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» та Планом 

розвитку національного телерадіоінформаційного простору, Національна рада 

 

вирішила: 

1. Переоформити ліцензію на мовлення НР № 00570-м від 20.12.2013 

(дата видачі бланка ліцензії 31.08.2015) та додатки 1, 2, 3 (дата видачі додатків 

31.08.2015) до ліцензії на мовлення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМУНІКАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «СУМА 

ТЕХНОЛОГІЙ», м. Київ, у зв’язку зі зміною власників, керівника, 

місцезнаходження ТРО, місцезнаходження передавача у м. Кременчуці на 

частоті 102,5 МГц, зазначивши в ліцензії: 

- адреса передавача у м. Кременчуці на частоті 102,5 МГц – Полтавська 

обл., м. Кременчук, вул. 60-років Жовтня, 56. 



2. Відмовити у переоформленні ліцензії на мовлення НР № 00570-м від 

20.12.2013 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КОМУНІКАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «СУМА ТЕХНОЛОГІЙ», м. Київ, в частині 

зміни програмної концепції мовлення та складу редакційної ради. 

3. Управлінню фінансової та бухгалтерської служби, на підставі Методики 

розрахунку розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії 

ліцензії на мовлення, провайдера програмної послуги, визначення розміру 

плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, 

ліцензії провайдера програмної послуги, нарахувати ТОВ «КОМУНІКАЦІЙНЕ 

АГЕНТСТВО «СУМА ТЕХНОЛОГІЙ», м. Харків, плату за внесення до ліцензії 

на мовлення змін, які не впливають на розмір ліцензійного збору: зміна 

власників, керівника, місцезнаходження ТРО та місцезнаходження передавача у 

м. Кременчуці на частоті 102,5 МГц - у розмірі однієї мінімальної заробітної 

плати на момент прийняття рішення. 

4. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати      

ТОВ «КОМУНІКАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «СУМА ТЕХНОЛОГІЙ», м. Харків, 

переоформлену ліцензію на мовлення НР № 00570-м від 20.12.2013 та додатки 

1, 2, 3 до ліцензії на мовлення НР № 00570-м від 20.12.2013. 

5. При видачі ТОВ «КОМУНІКАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «СУМА 

ТЕХНОЛОГІЙ», м. Харків, переоформленої ліцензії на мовлення НР № 00570-м 

від 20.12.2013 та додатків 1, 2, 3 до ліцензії на мовлення, попередня ліцензія на 

мовлення НР № 00570-м від 20.12.2013 (дата видачі бланка ліцензії 31.08.2015) 

та додатки 1, 2, 3 (дата видачі додатків 31.08.2015) до ліцензії на мовлення 

вважаються недійсними та вилучаються. 

6. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

фінансової та бухгалтерської служби, контролю та аналізу телерадіомовлення, 

юридичне, радіочастотного ресурсу та технічного контролю. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради О. Черниша.  

 

 
Голова Національної ради   /підпис/  Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  К. Котенко 

 


